
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

INDONEZJA: Sumatra – przygoda w dżungli

Czas: 16 dni

Indonezja to 17 tys. wysp, a jedną z nich jest tropikalna Sumatra. Jest to jedno z niewielu miejsc na
świecie, gdzie można spotkać dziko żyjące orangutany, które przy odrobinie szczęścia zobaczymy w
ich  naturalnym  środowisku  podczas  całodniowego  trekkingu  po  dżungli.  Sumatra  pokryta  jest  w
większości  tropikalnymi  lasami,  w  których  rezydują  ponadto  tygrysy  sumatrzańskie,  słonie  czy
nosorożce. Ale Sumatra to nie tylko świat fauny i flory. To także niezwykłe dziedzictwo kulturowe –
mozaika wielu ciekawych plemion.
Podczas  wyprawy poznamy więc ród  Minangkabau,  słynący  do dziś  z  matriarchatu.  Zamieszkamy
wśród  Mentawajów  z  wyspy  Siberut,  by  zaznajomić  się  z  życiem  codziennym  oraz  pradawnymi
animistycznymi  praktykami  tego  pierwotnego  plemienia.  Mentawajowie  do  dziś  żyją  jak  ich
przodkowie: polują na małpy i zdobywają pożywienie z drzewa sagowca. Znakiem rozpoznawczym jest
tatuowanie ciała naturalnymi metodami i wytwarzanie trucizn do strzał. Będziemy towarzyszyć naszym
mentawajskim przyjaciołom w zbieraniu larw na posiłek, wytwarzaniu ubrań z kory drzewa, łowieniu
ryb i gotowaniu. 
Sumatra i pobliskie wysepki to uczta dla zmysłów. Po pobycie w dżungli odwiedzimy jedną z takich
wysepek, gdzie poczujemy się jak odkrywcy. Będziemy snorklować i podziwiać podwodny świat raf
koralowych,  odbędziemy rejs  łodzią  po okolicy.  Wreszcie,  poznamy,  czym jest  Sumatra od strony
kulinariów. Chętni skosztują np. najdroższej kawy świata: kopi luwak. Czeka nas też trekking przez las
deszczowy i malownicze wioski, w których wytwarza się trzcinę cukrową. A ostatnie dni na wyspie
Sumatra spędzimy na chilloucie nad górskim jeziorem wulkanicznym, otoczonymi tarasami ryżowymi i
górskimi szczytami.

1 DZIEŃ: Polska – Indonezja
Wylot z Warszawy do Medanu z przesiadkami w dwóch portach lotniczych: europejskim i azjatyckim.
2 DZIEŃ: Medan
Późnym popołudniem przylot na Sumatrę. Nocleg w Medanie.
3 DZIEŃ: Bukit Lawang
Poranny przejazd autobusem z Medanu do Bukit Lawang, małego miasteczka w dżungli, położonego
malowniczo nad rzeką. Zakwaterowanie, spacer po miasteczku. Dla chętnych wycieczka do Bat Cave –
jaskini słynącej z nietoperzy (ok. 10 USD). Wieczorem będziemy delektować się zachodem słońca nad
rzeką i pyszną kolacją. Nocleg w Bukit Lawang.
4 DZIEŃ: Bukit Lawang
Trekking (6-8 godz.) po porośniętych dżunglą górach. Przewodnicy podczas trekkingu będą uczyli nas
obserwacji i nasłuchiwania zwierząt, pokażą też charakterystyczną dla regionu roślinność. W przerwie
na odpoczynek posilimy się lunchem podawanym na talerzach z bananowca. Po południu odpoczynek,
możliwość  zamówienia  pysznej  ryby  prosto  z  rzeki.  Wieczorem wspólna  kolacja.  Nocleg  w  Bukit
Lawang.
5 DZIEŃ: Bukit Lawang, Medan
Po śniadaniu przejazd do Medanu i przelot do Padangu. Zakupy przed udaniem się do dżungli. Kolacja
w lokalnej knajpce, gdzie specjałem są ryby z grilla.
6 DZIEŃ: Padang, Siberut, wioska Mentawajów
Poranny rejs do portu Siberut. Trekking do wioski Mentawajów. Pobyt w tradycyjnym domu w wiosce,
obserwowanie życia mieszkańców. Wspólne gotowanie posiłku na palenisku. Nocleg w wiosce.

https://omtramping.pl/newsy/raflezja-trupi-kwiat-wielkie-wesele-rajskie-plaze-relacja-z-sumatry/


7 DZIEŃ: wioska Mentawajów
Wycieczka po okolicy w towarzystwie  mieszkańców wioski.  Weźmiemy udział  w życiu codziennym
plemienia:  wycieczka  po  pożywienie  do  dżungli  (larwy),  łowienie  ryb,  będziemy  też  obserwować
przygotowywanie ubrań z kory drzewa oraz wyrabianie trucizny do strzał. Nocleg w wiosce.
8 DZIEŃ: wioska Mentawajów, Padang
Pobyt  w wiosce Mentawajów.  Obserwacja  codziennych aktywności.  Po południu  powrót  łodzią  do
Padangu. Nocleg w Padang.
9 DZIEŃ: Padang, wyspa Pagang
Płyniemy dalej na tropikalną wyspę Pagang. Relaks na plaży,  snorklowanie na rafach koralowych.
Nocleg w domkach lub namiotach na plaży pod opieką miejscowego przewodnika i kucharza.
10 DZIEŃ: wyspa Pagang, Bukittinggi
Zwiedzanie  łodzią  okolicznych  wysepek  lub  spacer  po  wzgórzach,  przepłynięcie  po  południu  do
Padangu. Przejazd do Bukittinggi. Nocleg w Bukittinggi.
11 DZIEŃ: Bukittinggi
Całodniowa wycieczka w okolicach Bukittinggi: zwiedzanie m.in. plantacji kawy, pól ryżowych, fabryki,
gdzie  ręcznie  wyrabia  się  cegły,  obserwacja  sposobu  wyrabiania  tapioki  oraz  przejazd  przez
najciekawsze wioski  z charakterystyczną architekturą dla ludu Minangkabau.  Możliwość zwiedzania
miejsca produkcji kawy kopi luwak (ok. 5 USD). Po południu spacer po okolicy skąd podziwiać można
wielki kanion Sianok, malowniczo położony tuż obok centrum miasteczka. Nocleg w Bukittinggi.
12 DZIEŃ: Bukittinggi
Wycieczki fakultatywne do wyboru:
– trekking przez las deszczowy w okolicach Bukittinggi (ok. 25 USD), podczas którego przechodzić
będziemy  przez  pola  ryżowe  i  wioski,  przyglądając  się  codziennemu  życiu  i  pracy  mieszkańców
zachodniej Sumatry
– wycieczka do doliny Harau Valley (ok. 1,5 godz. od Bukittinggi, ok. 25 USD) malowniczo położonej
wśród wyrastających pionowych skał, zielonych pól ryżowych i małych wiosek; możliwość spaceru do
wodospadu lub krótkiego trekkingu po wzgórzach (świetne miejsce na relaks na łonie niesamowitej
przyrody).
Nocleg w Bukittinggi lub okolicach doliny Harau Valley.
13 DZIEŃ: jezioro Maninjau
Poranny przejazd nad otoczone górami jezioro Maninjau. Kąpiel w jeziorze i relaks. Spacer po okolicy
Maninjau,  gdzie  z  każdego  miejsca  roztacza  się  wspaniały  widok  na  zatopione  w  zieleni  jezioro.
Miejsce sprzyja odpoczynkowi i kontemplacji. Nocleg nad jeziorem Maninjau.
14 DZIEŃ: Padang
Po śniadaniu przejazd do Padangu. Ostatnie zakupy i pożegnalna kolacja. Nocleg w Padang.
15-16 DZIEŃ: Indonezja – Polska
Wylot z Padangu do Polski z przesiadkami.

Cena  zawiera: przeloty  Kuala  Lumpur  -  Medan,  Medan  -  Padang,  Padang  -  Kuala  Lumpur,
ubezpieczenie KL 45.000 EUR i  NNW 20.000 PLN, noclegi,  transport:  autobusy,  minibusy,  statek,
łodzie, taksówki na trasie wycieczki (poza fakultatywnymi), koszty organizacyjne w Polsce i na miejscu
wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: przelotu Warszawa - Kuala Lumpur - Warszawa (ok. 2300-3500 zł),  kosztów
wyżywienia - ok. 10 USD dziennie (podczas pobytu na wyspie Siberut oraz Padang koszty wyżywienia
są wliczone w cenę), zajęć fakultatywnych (ceny orientacyjne podane w programie wyprawy), biletów
wstępu, napiwków (łącznie ok. 300-400 USD)



Szczegóły dotyczące wyprawy:
• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia

wyprawy, z dwiema wolnymi stronami
• grupa od 6 do 11 osób
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, zajęcia fakultatywne) wynoszą około

300-400 USD
• noclegi:  w  hotelach  zazwyczaj  w  pokojach  2-osobowych,  wyposażonych  w  wiatrak  lub

klimatyzację (standardy noclegów zależą od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej);
w  dżungli  noclegi  będziemy  dzielić  we  wspólnej  chacie  z  plemieniem  Mentawajów  w
skromnych warunkach (karimata, moskitiera); na plaży na wyspie Pagang nocleg w domkach
lub pod namiotami

• transport: autobusy (zazwyczaj z klimatyzacją), taksówki i minibusy wynajmowane dla grupy
na trasie, motoriksze lub riksze rowerowe, statek i łodzie podczas transportu na wyspy

• wyprawa wymaga średniej sprawności fizycznej (podczas trekkingu w dżungli może zdarzyć
się,  że  będziemy pokonywać  niewielkie  wzniesienia,  które  w wysokiej  temperaturze  mogą
wymagać nieco wysiłku; natomiast trekking w dżungli na wyspie Siberut odbywać się będzie
po błotnistym terenie)

• szczepienia  nie  są  obowiązkowe  lecz  zalecane:  żółtaczka  A  i  B,  błonica  tężec,  polio,  dur
brzuszny

• profilaktyka  antymalaryczna:  na  terenie  wyspy Siberut  istnieje  zagrożenie  malarią  dlatego
należy zaopatrzyć się w odpowiednie leki (Mallarone lub Lariam) wydawane na receptę przez
lekarza medycyny tropikalnej
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